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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATORZE 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e dois minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Sr. Presidente, Vereador Paulo 

Higino Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata 

da 9ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, 

Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 0851/77. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.853, de 02 de 

abril de 2.015. “Ciente.”. Processo nº. 1868/97. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.856, de 09 de 

abril de 2.015. “Ciente.”. Processo nº. 1344/11. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.855, de 07 de 

abril de 2.015. “Ciente.”. Processo nº. 0743/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.854, de 02 de 

abril de 2.015. “Ciente.”. Processo nº. 1751/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.852, de 30 de 

março de 2.015. “Ciente.”. Processo nº. 1798/15. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e 

dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 1799/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a realização de Parcerias Público-Privadas no âmbito Da 

Administração Pública Municipal de São Caetano do Sul, e dá outras 

providências”.. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 1746/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que 

"Institui o incentivo à instalação de bicicletários nos estabelecimentos 

comerciais, situados no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

providências". Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 
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Processo nº. 1748/15. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a proibição de realização de procedimentos de tatuagens permanentes ou 

a colocação de adornos, tais como brincos, argolas, alfinetes, piercings que 

perfurem a pele dos menores de idade e dá outras providências". Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1753/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul , o 'Dia do 

Mecânico' e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1755/15. Valderi Pinto de Sousa. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre o incentivo à realização de campanha de combate ao 

desperdício de alimentos, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências". Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Processo nº. 1762/15. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial que 

for flagrado comercializando cobre e alumínio de origem não comprovada, no 

âmbito do município de São Caetano do Sul, e dá outras providências". Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

1763/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o disparo 

acidental ou aleatório de sistemas de alarmes sonoros residenciais e comerciais, 

situados no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

1765/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui o estímulo 

a tutoria pedagógica durante período de internação de crianças nos hospitais de 

São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1767/15. Valderi Pinto de 

Sousa. Projeto de Lei que "Dispõe sobre afixação de placas educativas nas 

escolas públicas e privadas, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

providências Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Processo nº. 1770/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui a 

campanha de conscientização para a vacinação de cães contra a doença 

'cinomose' e dá outras providências". Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1771/15. Jorge Martins Salgado. Projeto 

de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul, o 'Dia da Síndrome de Down', e dá outras providências”. 

Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

1775/15. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui a 

campanha de sensibilização e combate à automedicação, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1824/15. Flávio 
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Martins Rstom. Projeto de Lei que "Institui o estímulo ao programa de amparo 

e combate à violência doméstica e dá outras providências". Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1866/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação de provadores 

de roupas, acessíveis às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e dá 

outras providências". Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 1867/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul, o 'Dia do Médico Veterinário' e dá outras providências". 

Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processos nºs. 

1682/15 e 1683/15. Flávio Martins Rstom. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: poda de 

árvores e revitalização da praça situada na avenida Lemos Monteiro, nº 225, 

cruzamento com a travessa Panati, bairro Olímpico; e encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de 

lombada na rua Santo André, nº 379, altura do acesso à rua Frederico José 

Furlaneto, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1688/15 a 1691/15. Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a instalação de placas "PROIBIDO 

ESTACIONAR" na ilha formada pela confluência da estrada das lágrimas, com 

a rua Matilde, bairro São José; instituir o estímulo à campanha permanente 

sobre esclarecimento da doença 'Mal de Alzheimer' no município de São 

Caetano do Sul e dá outras providência; a criação da "Divisão Dia" nos Centros 

Educacionais e de Convivência (CISEs) da terceira idade, voltada para atender 

idosos semidependentes do município de São Caetano do Sul; e a conservação 

e manutenção da praça Luiz Olinto Tortorello, localizada no quadrilátero 

formado pela avenida Goiás e as ruas Manoel Coelho, Rio Grande do Sul e 

Jayme da Costa Patrão, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1692/15. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda da copa da árvore localizada entre 

os números 291 e 305 da rua dos Mármores, bairro Prosperidade. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1693/15 a 1695/15. Valderi Pinto de 

Sousa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de redutores de velocidade 

(lombadas) na rua Carmine Perrella, próximo aos números 44, 113, e 406, 

bairro Mauá; a instalação de um redutor de velocidade (lombada) na rua da 
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Eternidade, próximo à rua Desiree Malateaux, bairro Mauá; e a revitalização 

da creche Zilda Natel, situada na rua Flórida, nº 975, bairro Barcelona. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 1706/15. Sidnei Bezerra da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando otimizar a 

sinalização para os veículos que estiverem descendo a rua Pan, bairro Nova 

Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1707/15 a 1710/15. 

Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalar lombada ou outro redutor de 

velocidade na avenida Fernando Simonsen, bairro São José; a manutenção da 

grama do canteiro central e das pequenas praças existentes na avenida 

Tijucussú; fornecer ou subsidiar parte dos gastos com pilhas e/ou baterias para 

aparelhos auditivos aos munícipes comprovadamente carentes; e a 

administração municipal possa realizar convênio para fornecimento de marca-

passo aos pacientes munícipes que comprovadamente, não tiverem condições 

de arcar com as despesas de aquisição deste aparelho e que necessitem utilizá-

lo. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1717/15 a 1719/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: alterar o paisagismo do trevo da rua 

Ingá x Augusto de Toledo, de modo que sejam cultivadas plantas rasteiras; 

reforçar a sinalização de trânsito, com pisca alertas e placas, informando a 

velocidade veicular permitida, bem como aos pedestres sobre o perigo de 

atropelamento na avenida Paraíso, em frente à igreja São Bento; e melhorias na 

iluminação, revitalização no calçamento da passagem subterrânea que interliga 

os parques Chico Mendes ao Catarina Scarparo D'Agostini. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1720/15 a 1722/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de sinalização de solo em 

toda extensão da rua Santo André, bairro Boa Vista; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando poda e limpeza 

do terreno situado na rua Dora, esquina com a avenida Guido Aliberti, bairro 

Mauá; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

- SEMOB, visando a pintura da sinalização de solo para estacionamento de 

veículos em 45º, defronte a rua Eldorado, nº 577, bairro Prosperidade. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 1723/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a pintura de faixa de pedestres na 

confluência da rua Felipe Camarão, com a rua Rafael Sampaio Vidal, bairro 

Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1725/15 a 1727/15. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

rk  5 

 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o reparo da iluminação, 

devido a lâmpadas queimadas, próximo a base da Polícia Militar, na rua Heloísa 

Pamplona, bairro Fundação; a retirada de árvore e entulho localizados na rua 

Ângela, nº 88, bairro Nova Gerty; e a fiscalização e notificação junto ao 

proprietário do terreno baldio localizado na rua Sílvia, nº 1765, bairro Santa 

Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1730/15 a 1738/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: verificar junto ao Fundo Social de 

Solidariedade a possibilidade de ampliar os cursos de panificação e confeitaria 

a fim de suprir o café da manhã dos atiradores do tiro de guerra do nosso 

município; verificar a possibilidade de conceder bolsas de estudos da USCS, 

que contemple os atiradores do tiro de guerra de nossa cidade, para incentivo 

pelos relevantes serviços prestados ao município; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da praça Lucindo Cândido, bairro 

Nova Gerty; a implantação da Lei nº 5.176/14 sancionada na data de 04 de abril 

de 2014, que "Institui o estímulo à realização da Semana Municipal de 

Psicologia Infantil nas Escolas de Educação Infantil - EMEIS e EMIS no 

município de São Caetano do Sul; a implantação da Lei nº 5.180/14 sancionada 

na data de 24 de abril de 2014, que "Institui o estímulo à realização da semana 

municipal da atenção social da família nas Escolas de Educação Infantil - 

EMEIS e EMIS no município de São Caetano do Sul; a implantação da Lei nº 

5.256 sancionada na data de 03 de dezembro de 2014, que "Institui o incentivo 

à inclusão da atividade educação financeira e cidadania, nos Centros de Saúde 

e Educação - (CISEs) de São Caetano do Sul; a implantação da Lei nº 5.023 

sancionada na data de 27 de junho de 2014, que "Institui o incentivo à inclusão 

da atividade educação financeira e cidadania, nas escolas da rede pública de 

São Caetano do Sul com período integral; a implantação da Lei 5.225/14 

sancionada na data de 30 de setembro de 2014, que "Institui o estímulo à 

conscientização da importância da gratuidade da celebração da colação de grau, 

ao final dos períodos escolares da Rede Municipal de Ensino de São Caetano 

do Sul; e a possibilidade do Fundo Social de Solidariedade ampliar os cursos 

de panificação e confeitaria, como também, desenvolver estudos e parcerias 

junto a panificadoras e confeitarias, oferecendo estímulo, visando oferecer 

diariamente o "Café Solidário" a fim de contribuir com os órgãos que assistem 

a municipalidade carente de nosso município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1740/15 a 1745/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a prevenção 

e combate à dengue, determinando a vistoria e limpeza do terreno, localizado 
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na rua Quintino Bocaiúva, nº 136, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando manutenção, 

conserto da calçada, localizada na rua Pelegrino Bernardo, nº 874, bairro 

Olímpico; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando a poda das árvores existente na altura do nº 480 da rua 

Lourdes, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda da árvore existente na altura do 

nº 139, da rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Paula; o conserto da calçada 

localizada na rua Lourdes, nº 484, bairro Nova Gerty; e a instalação de lixeiras 

de grande porte na rua Marechal Deodoro, nº 968, bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 1754/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de grelhas, no Complexo 

Viário Prefeito Luiz Olinto Tortorello, próximo à rua Maximiliano Lorenzini, 

bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1756/15 e 

1757/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: notificar a Eletropaulo 

referente a limpeza e dedetização do terreno localizado na rua Luiz Claudio 

Capovilla Filho, bairro São José; e instalação de semáforo no cruzamento da 

rua Alegre com a rua Votorantim, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1758/15 a 1760/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização do brinquedo instalado nas dependências da 

praça Moraes Sarmento, na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro 

Cerâmica; a limpeza do sistema de drenagem da praça das Andorinhas, rua 

Arapuã, bairro Santa Maria; e a poda preventiva de todas as árvores existentes 

nas dependências da praça das Andorinhas, rua Arapuã, bairro Santa Maria. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1766/15. Valderi Pinto de Sousa. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico, 

especialmente, próximo ao número 177 da rua Lourdes, bairro Nova Gerty. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1768/15. Fábio Soares de Oliveira 

e Outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a prorrogação 

por mais 60 dias do programa de incentivo de pagamento de débitos junto à 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, que finalizou no dia 31 de março 

de 2015. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1772/15. Francisco de 

Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar 

à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas Humberto de Campos, 

Padre Mororó e João Almendra, no bairro São José, a fim de combater furtos e 

a presença de delinquentes que aparecem frequentemente neste local, 

independente de horários para usarem drogas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 
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Processo nº. 1774/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de lombofaixas (faixa de travessia elevada) 

próximo à entrada de pedestres e da entrada de veículos autorizados do Espaço 

Verde Chico Mendes, bem como próxima à sede da Guarda Civil Municipal, 

na avenida Fernando Simonsen, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1777/15 a 1779/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de grelhas para escoamento de águas pluviais no 

cruzamento da rua Oriente, com a Alameda Cassaquera, bairro Barcelona; a 

revitalização da praça Moraes Sarmento, rua Doutor Afrânio Peixoto, nº 85, 

bairro Cerâmica; e a instalação de grelha para escoamento de água no 

cruzamento da alameda Cassaquera, com a rua Oriente, bairro Barcelona. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1780/15 a 1782/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção nos decks com caráter de 

urgência, na praça dos Imigrantes, esquina da avenida Presidente Kennedy com 

a Tijucussú; a fiscalização dos automóveis no pátio localizado na rua Mauá, 

bairro Mauá; e a fiscalização dos automóveis no pátio, na rua do Coral, bairro 

Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1787/15 a 

1794/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a adoção de medidas 

de melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais, para o fim de 

prevenir e evitar alagamentos e enchentes, na rua Paolo Martorelli, bairro 

Fundação; a adoção de medidas de melhorias no sistema de escoamento de 

águas pluviais, para o fim de prevenir e evitar alagamentos e enchentes, na rua 

Graça Aranha, bairro Fundação; a adoção de medidas de melhorias no sistema 

de escoamento de águas pluviais, para o fim de prevenir e evitar alagamentos e 

enchentes, na rua Regente de Araújo Lima, bairro Fundação; a adoção de 

medidas de melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais, para o fim 

de prevenir e evitar alagamentos e enchentes, na rua Municipal, bairro 

Fundação; a adoção de medidas de melhorias no sistema de escoamento de 

águas pluviais, para o fim de prevenir e evitar alagamentos e enchentes, na rua 

Henrique Dias, bairro Fundação; a adoção de medidas de melhorias no sistema 

de escoamento de águas pluviais, para o fim de prevenir e evitar alagamentos e 

enchentes, na rua Humaitá, bairro Fundação; estudos para alteração de sentido 

de via, de mão dupla para mão única, na rua Ribeirão Pires, bairro Mauá; e a 

adoção de medidas para a liberação da sarjeta, para o fim de garantir o 

escoamento das águas pluviais e, assim, prevenir e evitar alagamentos, na rua 

Ribeirão Pires, altura do nº 275, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 
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Processo nº. 1800/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando mudança do tempo de escoamento de trânsito no 

semáforo que disciplina os veículos que descem pela rua Silvia, cruzamento 

com a avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1801/15 a 1806/15. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: promover uma premiação de incentivo aos melhores professores da 

rede municipal de ensino no período de cada ano letivo; o retorno do "Bota-

fora", ação da Prefeitura que retira entulhos e móveis e outros utensílios que 

estão em desuso por nossos munícipes; realizar com menos periodicidade as 

podas das árvores existentes em nosso município; a manutenção da vegetação 

existente na EMEI Primeiro de Maio, rua Rafael Corrêa Sampaio, nº 584, bairro 

Santo Antônio; a manutenção da manta asfáltica no trecho da avenida Vital 

Brasil Filho, defronte ao número 711; e a poda das árvores existentes na 

extensão da rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1812/15 a 1814/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico e do meio-fio da rua Marechal 

Deodoro, especialmente próximo ao número 580, bairro Santa Paula; a reforma 

do meio-fio da rua Ingá, confluência com a rua Nove de Julho, bairro Oswaldo 

Cruz; e a instalação de um redutor de velocidade (lombada), na rua Lourdes, 

próximo às ruas Giovanni Perucchi e Paschoalina, bairro Nova Gerty. "Ao Sr. 

Prefeito Municipal". Processos nº. 1815/15. Gersio Sartori. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma espécie de uma 

estrutura onde possam ser pendurados os quadros em processo de secagem e 

que são oriundos do curso de pintura de tela e tecido no CISE Francisco 

Coriolano de Souza, localizado na rua Dionísio Mercado, bairro Nova Gerty. 

"Ao Sr. Prefeito Municipal". Processos nºs. 1818/15 a 1822/15. Edison 

Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando implantação de 

estacionamento rotativo (zona azul) no quarteirão da rua Paraguassu, entre a 

Alameda São Caetano e a Alameda Cassaquera, bairro Olímpico; que efetue a 

fiscalização e verificação da situação do prédio abandonado localizado na 

Alameda João Galego, nº 651, bairro Santa Maria; os reparos necessários nos 

aparelhos de ginástica localizados no pátio do Teatro Paulo Machado de 

Carvalho, localizado na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a limpeza e retirada de lixo e entulho que está acumulado em frente a 
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rua Engenheiro Cajado de Lemos, nº 119, bairro Cerâmica; e encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

que verifique a situação da manta asfáltica e possíveis interdições no acesso da 

água com as bocas de lobo e galerias pluviais na rua Guaporé, nº 289, bairro 

Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1823/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos 

e tratativas junto à Secretaria de Estado de Saúde, para a instalação de farmácia 

de alto custo, no município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1739/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais, de Voto de Congratulações à 

sociedade de amigos do bairro Olímpico pelos seus 50 anos de existência, 

completados neste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Em 

questão de ordem o Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, saúda a ex-

Vereadora Vera Severiano, que se encontra na plateia. Processo nº. 1747/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comandante da Polícia Militar, visando a realização de operações Anti-Drogas 

na avenida Conselheiro Antonio Prado, Universidade de São Caetano do Sul, 

Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1761/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Promobom Autopass S.A., visando instalar um posto de atendimento do 

sistema do cartão bom nas dependências do Atende Fácil em São Caetano do 

Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1773/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas ruas Humberto 

de Campos, Padre Mororó e João Almendra, no bairro São José, a fim de 

combater furtos e a presença de delinquentes que aparecem frequentemente 

neste local, independente de horários para usarem drogas. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1783/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Conceição, nas proximidades da 

Universidade Anhanguera, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica "Aprovado.". Processo nº. 1784/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Serafim Carlos, na esquina com a rua Porto 
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Calvo, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº. 1785/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na 

rua Humberto de Campos, esquina com a rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº. 1786/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, visando a implantação de programa 

de entrega domiciliar de medicamento de alto custo, na região do Grande ABC, 

notadamente, no município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica "Aprovado.". Processo nº. 1796/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, um Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Sr. Dr. Aldo Galeano Junior, Delegado de 

Polícia Seccional de São Bernardo do Campo; ao Excelentíssimo Sr. Dr. José 

Ribamar de Freitas Raposo, Delegado Titular de São Caetano do Sul e à 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, na pessoa do Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Dr. Paulo Nunes Pinheiro, pelas tratativas para vinda do GARRA - 

Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, para o município de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo 

nº. 1797/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção Ata e 

nos Anais, um Voto de Congratulações pelo empenho do projeto e instalação 

de monitoramento via on-line em viaturas nas ações operacionais da Guarda 

Civil Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº. 1807/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas 

nas imediações das vias: avenida Tietê, rua Capivari, rua Gurupi e rua Iguassu, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo 

nº. 1808/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

CRECI - 2ª Região, visando parabenizar os profissionais que atuam a mais de 

15 anos na região do ABCDMR e que não possuem negativas em seu registro. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1809/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais, um Voto de Congratulações à todos os Policiais Civis, na pessoa do 
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Excelentíssimo Sr. Dr. Youssef Abou Chahin, Delegado Geral de Polícia do 

Estado de São Paulo; Excelentíssimo Sr. Dr. Aldo Galeano Junior; Delegado 

de Polícia Seccional de São Bernardo do Campo e ao Excelentíssimo Sr. Dr. 

José Ribamar De Freitas Raposo, delegado titular de São Caetano do Sul, pelo 

Dia do Policial Civil, comemorado no dia 21 de abril. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica "Aprovado.". Assume a leitura do expediente, o 2º Secretário, Vereador 

Aparecido Inácio da Silva, que dá continuidade. Processo nº. 1810/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo, visando providências no sentido de realizar capinagem no espaço 

da empresa, rua Nazareth, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº. 1811/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando providências 

no sentido de criar passagem de pedestres, no terreno da empresa, localizada 

entre as ruas Nelson, Dora, Domitila e avenida Guido Aliberti - bairro Mauá. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1816/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, um 

Voto de Congratulações ao CISE João Nicolau Braido, em nome de seu 

coordenador Sr. José Rodrigues Loureiro, pelo aniversário de 23 anos da 

entidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

1817/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

DAE-SCS, visando verificar o sistema de água e boca de lobos localizado na 

rua Guaporé, nº 289, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº. 1835/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, um Voto de 

Congratulações à comunidade Luso-brasileira, celebrado na data de 22 deste 

mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1842/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais, um Voto de Congratulações ao Grupo Fênix de que realizou a III Expo 

Livro no último dia 11 de abril de 2015. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº. 1856/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro, principalmente nas ruas Espírito 
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Santo, São Paulo e avenida Goiás, bairro Santo Antônio. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1864/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício à FEBRABAN, visando a 

instalação de uma agência bancária na alameda São Caetano, bairro Santa 

Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1845/15. 

Eclerson Pio Mielo. Moção de Apoio aos professores pela Campanha Salarial 

2015 do Sindicato, e sua disposição em lutar e garantir os direitos dos 

trabalhadores. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

1843/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais, um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Marisa Rosa. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1863/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais, um Voto de Profundo Pesar pela passagem do radialista 

Nelson Robles, aos 73 anos de idade, ocorrida no dia 14 de abril de 2015. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Em questão de ordem o 

Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, solicita que seja ofertado um 

minuto de silêncio em memória da Sra. Marisa Rosa e do Senhor Nelson 

Robles. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente passa-se à 

fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente, comunica ao Plenário em 

cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, 

fará uso da palavra, em nome do Legislativo, a Vereadora Magali Aparecida 

Selva Pinto, (1º Secretária), que assume a tribuna a fim de saudar a data cívica 

de “vinte e um de abril”, comemorativa ao “Dia de Tiradentes”, o Mártir da 

Independência do Brasil. E assim procede. Após, retoma a mesa a Vereadora 

Magali Aparecida Selva Pinto. Dando continuidade à presente fase, o Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso 

da palavra os Edis: Eclerson Pio Mielo e Eder Xavier. Assume a Presidência, o 

Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski e continua a chamada 

nominal. Fazem uso da palavra os Vereadores: Edison Roberto Parra, Eder 

Xavier (na vez cedida por Flávio Martins Rstom), Gersio Sartori, Jorge Martins 

Salgado, José Roberto Espíndola Xavier e Paulo Roberto de Jesus. Para fazer 

uso da palavra, o Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski passa a 

presidência para a 1ª Secretária e utiliza-se da Tribuna. Após, reassume a 

Presidência, o Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos e continua 
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a chamada nominal. Faz uso da tribuna o Edil Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém 

mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da explicação pessoal. Passa-

se à fase da Ordem do Dia. I – Processo nº 3761/14. José Roberto Espíndola 

Xavier. Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela 

Comissão de Justiça e Redação, em seu Parecer, ao Projeto de Lei que “Institui 

o Banco de Óculos no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Publique-

se”. II - Processo nº 2052/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de Conscientização e 

Orientação quanto ao Uso da Internet e Redes Sociais pelos Alunos da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul’ e dá outras providências.” Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

turno”.  “Publique-se”. III - Processo nº 4104/14. Aparecido Inácio da Silva. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Skate e do 

Esporte Radical’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”.  

“Publique-se”. IV - Processo nº 5714/14. Eder Xavier. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Acrescenta os §§ 1º e 2º ao artigo 1º da Lei nº 4.524 de 

21 de agosto de 2.007, que institui a ‘Campanha de Conscientização do Trote 

Solidário’ no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, “Aprovado em 2º 

turno”.  “Publique-se”. V - Processo nº 6175/14. Gersio Sartori. 2ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Corretor de Seguros’ 

e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”.  “Publique-

se”. VI - Processo nº 2197/14. Marcel Franco Munhoz. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à Vizinhança Solidária no âmbito do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da 
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Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

turno”. VII - Processo nº 4880/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Segurança 

Pública Municipal’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. VIII - 

Processo nº 1425/15. Éder Xavier. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Senhor Milton Bigucci, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. O senhor Presidente esclarece ao Plenário 

que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a 

matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara 

para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta 

finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto 

deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira 

Secretária faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

dezoito votos Sim, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Para justificar voto, faz 

uso da palavra o autor do projeto, o Edil Eder Xavier. IX - Processo nº 1520/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor 

Gilberto Kassab, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, 

tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria 

exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua 

aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. 

Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão 

votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira 

Secretária faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

dezoito votos Sim, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente convoca os senhores 

vereadores para as 6ª e 7ª Sessões Extraordinárias que acontecerão na quinta-
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feira, dia 23 (vinte e três) de abril, a partir das 10 (dez) horas, e declara às 

dezenove horas e vinte e três minutos, encerrada a presente Sessão. Para 

constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. 

Presidente e Primeira Secretária. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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